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höftabduktionsortos 
 

 

 

Modell 148 är en prefabricerad höftortos utformad främst för behandling av sjukdomen Legg-Calve-Perthes. Den 
prefabricerade höftortosen är designad maximal kontroll under gång. Höftleden möjliggör reglering av intervallet av 
höftflexion och förlängning med 20 ° i taget. Ortosen finns i två prefabricerade storlekar. Den kan även skräddarsys. 

Justering av 
bäckengördel 

 

Verktyg: Phillips stjärnskruvmejsel. 
• Bäckenmoduler går att justera cirka två tum från den angivna storleken. 
• Lossa de fyra skruvarna som håller fast vänster och höger höft för att dimensionera 
bäckenmodulen.  
• Justera vänster och höger höftsegment genom att skjuta in de lossade skruvarna i hålen. 
• Dra åt de fyra skruvarna så att de passar patientens bäckendiameter. 
• Klipp vitt skum så att det passar i utrymmet som uppstår när bäckenmodulen öppnas till 
patientens bredd. 
Fäst på insidan av fodret med hjälp av krok och ögla. 
• Håll gänglåset borta från plastsektionen, eftersom det kan försvaga plasten. 

Justering av 
höftled 

 

Modell 148 (storlekar: S, L) med 2040-C höftled för statisk positionering eller aktiv ROM-
övervakning: 
Verktyg: 3 mm insexnyckel (ingår), gängskåp. 
• Lossa insexskruvarna med en 3 mm insexnyckel. 
• Flytta lederna upprätta längs hålen för att ändra ortotisk höftledshöjd i förhållande till 
patientens höftaxel. 
• Fäst de upprättstående skruvarna med gänglåset och dra åt. 
• Placera skruvarna på rörelseplattans flexions-/förlängningsområde för statisk 
positionskontroll eller rörelseomfång. Intervallet mellan justeringsläget är 20 °. 
• Abduktion är förinställd till 15 °, men kan justeras genom att böja de distala stolparna med 
böjjärn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning och skötselråd 

Användningen av ortoser bör ske under översyn av en kvalificerad och auktoriserad ortoped eller en ortosutprovare. Om inte ortosen provas ut 
korrekt och patienten och/eller patientens vårdgivare inte utbildas i att korrekt justera, positionera och kontrollera den kan det leda till obehag eller 
hudirritation på grund av de stödjande och begränsande egenskaper hos den medicinska utrustningen. All vaddering som hör till enheten ska alltid 
sitta på plats förutom när den tas bort tillfälligt för rengöring. Avlägsnande av vadderingen på en ortotisk utrustning kan leda till hudirritation eller 
skada på huden. Bär inte ortosen utan vaddering. 

 Lämplig position hos patienter som bär ortos bidrar till att minska bränntrycket och risken för irritation. Rådfråga din ortoped om rätt 
positionering och användning av ortosen. 

 Patientens hud bör regelbundet och rutinmässigt undersökas för tecken på irritation. Tecken på övertryck och bränntryck visar sig som en 
varaktig rodnad på huden som varar längre än 30 minuter efter ompositionering.  

 Om tecken på irritation eller överdrivet bränntryck skulle uppstå, kontakta en kvalificerad ortoped eller ortotisk montör för utvärdering. 


